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ورزشی

الهالل عربستان -استقالل ایران؛

 حمله به صدر جدول!
ذوب آهن ایران-الوصل امارات؛ 

شاگردان منصوریان به دنبال جشن صعود 
در اصفهان

تیم فوتبال ذوب آهن ایران سه شــنبه در اولین دیدار دور برگشــت لیگ 
قهرمانان آسیا میزبان تیم الوصل امارات است و در صورت پیروزی صعودش 
را قطعی می کند. تیم فوتبال ذوب آهن ایران ســاعت ۲۰ روز سه شنبه در 
چهارمین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الوصل امارات می 
رود.  سبزپوشان اصفهانی در حال حاضر صدرنشین گروه A لیگ قهرمانان 
اســت و در صورت پیروزی در این مسابقه ۱۰ امتیازی می شود و صعودش 
به مرحله یک هشــتم قطعی می کند. الوصل امارات در خانه اش سه بر یک 
مغلوب ذوب آهن شد و بعید اســت در اصفهان بتواند مقابل جوانان ایرانی 
حرفی برای گفتن داشته باشد. البته ذوب آهن قطعاً حریف را دستکم نخواهد 
گرفت زیرا این بازی برای تیم اماراتی مســابقه مرگ و زندگی اســت و در 
صورت باخت از لیگ قهرمانان حذف خواهد شــد. بنابراین الوصل با تمام 
توان به میدان خواهد آمد. ذوب آهن هفته گذشته پرسپولیس نایب قهرمان 
فصل گذشته آســیا را در اصفهان متوقف کرد و اکنون می خواهد با یک برد 
شیرین خانگی صعودش را در نصف جهان جشن بگیرد. در بازی رفت حمید 
بوحمدان، ارسالن مطهری و آساگونا برای سبزپوشان گلزنی  کردند و اکنون 
نیز این بازیکنان به همراه ســایر شاگردان منصوریان به دنبال فتح دروازه 

تیم اماراتی است.
A جدول گروه

۱- ذوب آهن ایران ۷ امتیاز
۲- الزورا عراق ۴ امتیاز

۳- النصر عربستان ۳ امتیاز
۴- الوصل امارات ۳ امتیاز.

مرفاوی:
 استقالل پتانسیل صعود دارد

سرمربی اسبق استقالل گفت: اســتقالل بازی سختی مقابل الهالل دارد و 
حریف عربســتانی برای جبران باخت می آید. صمد مرفاوی در مورد دیدار 
استقالل و الهالل عربستان در لیگ قهرمانان آسیا که روز سه شنبه برگزار 
می شود، گفت: استقالل بازی سختی مقابل این تیم دارد. نتیجه بازی برای 
هر دو تیم مهم اســت. به خصوص الهالل که بــرای جبران باخت در بازی 
رفــت به میدان می آید. آنها این بازی را حیثیتی می بینند، اما در آن ســوی 
میدان هم اســتقالل ایران حضور دارد که ضمــن این که الهالل را در بازی 
رفت شکست داده، در لیگ برتر هم نتایج خوبی گرفته و با شرایط روحی و 
روانی مثبت و اعتماد به نفس بهتری نســبت به الهالل وارد میدان می شود. 
وی افزود                                                                                                                                                                                     :  الهالل به خاطر باخت رفت زیر فشــار است و استقالل با اعتماد 
به نفس تر بازی خواهد کرد. آبی پوشــان می خواهند با این پیروزی خود را 
آماده به صعود به دور بعد کنند، هرچند بازی خیلی ســخت است. مصدومان 
استقالل هم رســیده اند و دست مربی استقالل پر اســت و قطعا با توجه 
به آنالیزی که از الهالل دارند، اســتراتژی مناسبی برای این بازی انتخاب 
خواهند کرد. سرمربی اسبق اســتقالل در مورد این که آبی پوشان می توانند 
از این گــروه مرگ به دور بعد صعود کنند، گفت: بله، اســتقالل شــرایط 
صعود را دارد. اگر مقابل الهالل ۳ امتیاز را بگیرد امیدوارتر خواهد شــد اما 
 استقالل پتانســیل صعود را دارد هرچند در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی 

نیست.

طالیی پوشان با توپ پر در راه استادیوم آزادی؛ 
سپاهان خواهان 20 هزار بلیت دیدار با 

پرسپولیس شد 
باشگاه سپاهان برای بازی روز جمعه تیم فوتبال سپاهان برابر پرسپولیس 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس درنظر گرفته است. فقط چند روز دیگر تا برگزاری یکی 
دیگر از رقابت های سرنوشت ساز لیگ هجدهم فاصله داریم؛ سپاهان تا چند 
روز دیگر پس از پیروزی پر گل برابر ســایپا که در ورزشگاه شهدای شهر 
قدس به دست آمد، بار دیگر به تهران باز می گردد و این مرتبه در استادیوم 
آزادی مقابل شاگردان برانکو صف آرایی خواهد کرد. اهمیت این مسابقه بر 
هیچ کس پوشیده نیست؛ سپاهان که در حال حاضر 5۰ امتیازی است، می 
تواند در صورت کسب پیروزی در تهران به ۲ امتیازی پرسپولیسی ها برسد و 
سایر مدعیان مثل تراکتورسازی، استقالل و پدیده را هم خوشحال کند. اما در 
صورتی که نتیجه ای غیر از پیروزی سپاهان رقم بخورد، راه برای قهرمانی 
سرخ ها هموارتر خواهد شد؛ پس به همین دلیل است که هواداران سپاهان 
دوست دارند، هر چه دارند رو کنند تا شرایط به سمت تیم محبوبشان تغییر 
کند. باشگاه سپاهان هم تمام عزم خود را جزم کرده و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 
برای حامیانش در نظر گرفته است. سپاهانی 96۰۰ بلیت در اختیار دارند که 
به احتمال فراوان با توجه به افرادی که با ماشــین های شخصی از تهران و 
سایر شهرها خودشان را به آزادی می رسانند، خیلی زود تمام خواهد شد و 
باشگاه سپاهان به همین دلیل تقاضای در اختیار داشتن ۲۰ هزار بلیت برای 
بازی روز جمعه را دارد که از ساعت ۲۰:۱5 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می 
شود. هفته گذشته پرسپولیس در شرایطی به مصاف ذوب آهن در فوالدشهر 
رفت که اعتراضات زیادی از سوی هواداران اصفهانی فوتبال نسبت به دادن 
ظرفیت بیشتر از حد قانونی به تیم میهمان صورت گرفت و حاال باید منتظر 
بمانیم تا ببینیم در دیدار روز جمعه چه قســمت هایی از سکوهای ورزشگاه 
آزادی که شانس پر شدن آن بسیار زیاد است، سرخ خواهد و چه سکوهایی 

به هواداران سپاهان اختصاص داده می شود.

کولی، مربی تیم فوتبال استقالل:

کدام هوادار فکر می کرد الهالل و سپاهان را ببریم؟
* خوشــبختانه بعد از دربی تیم خیلی زود شکل گرفت و بازیکنان 

استقالل به نوعی از آن باخت به خودشان آمدند
* زمانی که شــفر به استقالل آمد تیمی را تحویل گرفت که روحیه 
خوبی نداشت اما بعد از چند هفته به یکی از تیم های مدعی مسابقات 

ایران تبدیل شد
* االن این باور در بین کادر فنی و بازیکنان هست که تیم ما موفق 

می شود، همه تمرکز ما روی بازی با الهالل است
* استقالل نشان داده می تواند کارهای بزرگ انجام دهد ولی برای 

این موضوع ابزار هم می خواهد
مربی تیم فوتبال استقالل گفت: آیا کسی فکر می کرد استقالل الهالل و 
سپاهان را ببرد ولی وقتی تیم ما آرامش پیدا کرد، ما هم به باور رسیدیم 

که می توانیم موفق شویم. 
میگوئل کولی مربی استقالل در خصوص آخرین شرایط استقالل بعد از 
بازی با ماشین سازی تبریز و در آستانه دیدار با الهالل عربستان گفت: 
خوشبختانه بعد از دربی تیم خیلی زود شکل گرفت و بازیکنان استقالل 
به نوعی از آن باخت به خودشان آمدند. ما می دانستیم که تیم احتیاج به 
آرامش و ریکاوری روحی دارد به همین خاطر شفر و همه مربیان دست 
به کار شدند و با بازیکنان به صورت گروهی و خصوصی صحبت کردیم 
و توانایی هــای آنها را به آنها یادآوری کردیم که چه کیفیتی دارند و چه 

نتایجی گرفته اند.
وی در خصوص اینکه چطور اســتقالل بعد از دربی و بازی با سایپا در ۳ 
بازی متوالی پیروز شد، گفت: به هر حال بعد از آن بازی بزرگ کادر فنی 
باید از نظر روانی و ذهنی بازیکنان را آماده می کرد که البته به موقع این 
کار انجام شــد. ما در بازی با پرسپولیس مستحق باخت نبودیم و روی 
یک اتفاق بازی را واگذار کردیم. شما فکر می کنید موهای شفر در کجا 
سفید شده است؟ در همین زمین فوتبال. او سال ها تجربه دارد، بارها در 

شرایط سخت بوده و در جام جهانی مربیگری کرده، پس می داند که در 
این شرایط تیمش را چطور برگرداند.

مربی تیم استقالل تصریح کرد: زمانی که شفر در ابتدا به استقالل آمده 
بود من در تیم حضور نداشــتم اما شنیدم او تیمی را تحویل گرفت که 
روحیه خوبی نداشــت اما بعد از چند هفته بــه یکی از تیم های مدعی 
مسابقات ایران تبدیل شــد. طبیعتاً مربی با این تجربیات می تواند در 
عرض چند هفته تیمش را مدعی کند و این نتیجه کار ســخت و تالش 

گروهی همه بازیکنان و اعضای کادر فنی است.
مربی تیم اســتقالل در خصوص برتری آبی پوشان مقابل سپاهان در 
اصفهان با توجه به نزدیکی مســابقات گفت: ما بازی ســنگینی مقابل 
الهالل در دیدار رفت داشــتیم و بدن بازیکنان بعد از آن مسابقه واقعاً 
تحلیل رفت زیرا آنها دوندگی بسیاری داشتند. در قطر ریکاوری کردیم 
و نحوه تمرینات را تغییر دادیم که بازیکنان از نظر بدنی دچار مشــکل 
نشــوند و بتوانند برای بــازی هایی که هر ۴ روز یکبار در شــهرها و 
کشورهای مختلف با فواصل بســیار و پروازهای پیاپی انجام می شود، 
مهیا باشند. اینها مســائل علمی است که باید روی بازیکنان اجرا شود 

وگرنه اکثر آنها آسیب می بینند.
کولی در ادامه تأکید کرد: برای بازی با ســپاهان و ماشین سازی آنالیز 
خوبی از حریفان داشتیم، در همان قطر فیلم بازی های گذشته سپاهان 
را تماشا کردیم و سعی کردیم حریف را در خانه اش ببندیم و به خوبی 
از فضاها استفاده کنیم. البته آنها هم شانس داشتند ولی روی تیزهوشی 
نفرات رو به جلویی که داشــتیم حریف را شکســت دادیم و درست در 
دقیقه ای گل زدیم که حریف تسلیم شده بود. ضمن این که در کارهای 
دفاعی هم همه تیم خوب و منســجم و منظم بودند. در دیدار با ماشین 
ســازی هم با تیم بسیار منظم و تاکتیکی بازی داشتیم. آنها خیلی عقب 
بازی می کردند و بازی مقابل تیم هایی با این نوع تاکتیکی بسیار سخت 

است. شنیدم ســرمربی تیم بعد از بازی گفته شانس آخر را به قائدی 
داده بود که او خوشبختانه او هم از این شانس به خوبی استفاده کرد و 

گل ۳ امتیازی برایمان زد.
وی با اشاره به صحبت های شفر در مورد نحوه رفتار با بازیکنان اظهار 
داشــت:  من با صحبت های ســرمربی تیم کامالً موافق هستم و آن را 
درست می دانم. سرمربی تیم برای بازیکنان مثل پدر است و باید جنبه 
آموزشی را هم در نظر گرفت. نمی شود با یک بازیکن که اشتباهی کرده 
فقط تنبیهی رفتار کرد بلکه باید به او تذکر داد تا متوجه اشتباهش شده 
و این شانس را داشته باشد که رفتارش را اصالح کند و در خدمت تیم 
باشد. مثل مهدی قائدی که دیدید بازگشتش پس از عذر خواهی به نفع 
تیم تمام شد. شفر روی نظم تأکید بســیاری دارد اما جنبه آموزشی و 

پدرانه کار را هم در نظر می گیرد.  
 مربی تیم استقالل در خصوص اینکه شانسی برای استقالل در لیگ برتر 
قائل است یا خیر گفت: فوتبال قابل پیش بینی نیست، من از شما سوال 
می کنم آیا مطمئن بودید استقالل، الهالل و سپاهان را می برد؟ وقتی تیم 
ما آرامش پیدا کرد، ما هم به باور رســیدیم که می توانیم موفق شویم. 
شاید حتی برخی طرفداران تیم ما باور نداشتند الهالل را ببریم ولی در 
حالی که در بیرون از اســتادیوم خودمان بازی می کردیم حریف را با آن 
همه ســرمایه و بازیکن گران قیمت و امکانات شکست دادیم. االن هم 
این باور در بین کادر فنی و بازیکنان هســت که تیم ما موفق می شود. 
همه تمرکز ما هم روی بازی فردا با الهالل است و تمرینات ما برای این 
بازی برنامه ریزی شده است. خوشبختانه چند بازیکنی که آسیب هایی 
داشتند به تیم برگشته اند و با دست بازتری نسبت به بازی رفت مقابل 

الهالل به میدان می رویم.
وی در پایان در خصوص وضعیت استقالل در آسیا گفت: استقالل نشان 
داده می تواند کارهای بزرگ انجام دهد ولی برای این موضوع ابزار هم 

می خواهد. ما در این مدت در زمین های خوبی تمرین نکردیم اما باشگاه 
قول داده که کیفیــت زمین تمرین ما را تغییر بدهد. ما چند روز در قطر 
تمرین کردیم  و دیدید که چه فوتبال روانی مقابل الهالل انجام دادیم. 
االن هم در امارات زمین تمرین خوبی در اختیار تیم است. اگر در بازی 
فردا مقابل تیم عربستانی نتیجه بگیریم یکی از شانس های اصلی صعود 
هســتیم چون بازی با تیم قطری)الدحیل( در ورزشگاه خودمان و مقابل 
چشم تماشاگران برگزار می شود. همانطور که گفتم به این تیم می توان 
امید داشت و باید به آینده خوشبین بود. استقالل یک تیم عادی نیست، 
تیمی است که ۴۰ میلیون هوادار دارد و ۴۰ میلیون قلب برایش می تپد. 
این تیم بارها از غیر ممکن، ممکن ساخته و موفقیت را معنا کرده است. 
اســتقالل یعنی سابقه و تاریخ افتخار آمیز و آینده درخشان، این چیزی 
است که ما با چشمانمان در ایران دیدیم. مطمئناً با حمایت هوادارانمان 
هر کاری شدنی اســت و به عنوان یک عضو کادر فنی بابت حضور در 
این باشــگاه افتخار می کنم. تالش همه اعضــای کادر فنی و بازیکنان 
خوشحالی هواداران و گرفتن بهترین نتایج است و امیدوارم در بازی با 

الهالل با ارائه یک بازی با کیفیت به نتیجه خوبی برسیم.

تیم فوتبال استقالل ایران در چهارمین مسابقه در لیگ قهرمانان آسیا 
امروز)سه شنبه( ساعت ۱9:۳۰ به وقت تهران در امارات به مصاف تیم 

الهالل عربستان می رود. 
تیم اســتقالل ایران در دور رفت تیم پرستاره الهالل عربستان را ۲ بر 
یک شکســت داد تا به لیگ قهرمانان آسیا برگردد و امیدهایش برای 
صعود زنده شود. آبی پوشان ایرانی سه شنبه ساعت ۱9:۳۰ در امارات 
به مصاف الهالل می رود تیمی که از نظر مالی و امکاناتی به هیچ عنوان 
با اســتقالل قابل قیاس نیست اما در بازی رفت در دقیقه 5 مسابقه با 
ضربه سر علی کریمی تســلیم شد و بعد از آن هم پژمان منتظری در 

دقیقه ۳۰ گلزنی کرد تا جوانان شایسته ایران و پسران آبی کشورمان 
شایستگی هایشان را ثابت کنند.

بازی برگشت قطعاً ســخت تر خواهد بود. استقالل در صورت تکرار 
این برد ۷ امتیازی می شــود و احتمال دارد به صدر جدول برسد. البته 
الهالل برای جبران شکســت بازی رفت می آید اما هواداران فوتبال 
ایــران امیدوارند که توانایی های بازیکنان اســتقالل به همراه دانش 
فنی شفر باعث پیروزی دوباره استقالل شود. استقالل در این مسابقه 
 فرشــید اســماعیلی را به دلیل محرومیت و همچنین مصدومیت در 

اختیار ندارد. 

الهیار صیادمنش هم به خاطر مصدومیت غایب خواهد بود. فرشــید 
باقری هم بعد از اصرارهای شفر باالخره از سوی باشگاه بخشیده شد 

و به امارات رسید. 
نبــرد آبــی پوشــان ایرانــی و عربســتانی در امــارات دیدنی 
خواهــد بــود بخصــوص اینکــه اســتقالل در امــارات تنهــا 
ایــران  پوشــان  آبــی  حامــی  ایرانــی  هــواداران  و   نیســت 

خواهند بود.
* اعالم قیمت بلیت بازی الهالل- استقالل

قیمت بلیت دیدار الهالل با اســتقالل در بازی برگشت لیگ قهرمانان 
آسیا مشخص شــد. تیم فوتبال اســتقالل امروز)سه شنبه( ساعت 
۱9:۳۰ به وقت تهران در ورزشــگاه الجزیره امارات به مصاف الهالل 

عربستان می رود.
در این راســتا کانون هواداران الهالل قیمت بلیت این بازی را اعالم 
کرد. بدین ترتیب ســکوهای عادی به قیمــت ۲۰ درهم امارات)۷5 
هزار تومان(، ســکوهای درجه یک 5۰ درهم)۱85 هــزار تومان( و 
 سکوهای وی آی پی به قیمت ۱۰۰ درهم)۳۷۰ هزار تومان( به فروش 

می رسد.
* تصمیم عجیب مامیچ و نیمکت نشینی ســه ستاره الهالل مقابل 

استقالل 
منابع نزدیک به باشگاه الهالل از تصمیم عجیب سرمربی کروات این 

در آستانه بازی برگشت با استقالل ایران پرده برداشتند.
رســانه های عربستان از احتمال استراحت زوران مامیچ به سه ستاره 
کلیدی و سرشناس الهالل در بازی حساس با استقالل ایران در گروه 

مرگ آســیا خبر دادند. بنا به خبرهای رسیده از منابع آگاه در باشگاه 
الهالل، ســرمربی کروات این تصمیم را برای کم کردن فشار از روی 
بازیکنان کلیدی تیم برای حفظ آمادگی آنهــا برای ادامه لیگ و جام 

حذفی گرفته است.
بنا به ادعای رســانه ها مهم ترین بازیکنی که در بازی با اســتقالل 
نیمکت نشین خواهد شــد بافتیمبی گومیس فرانسوی خواهد بود که 
در تمام هفته های گذشــته یکی از نفرات اصلی و کلیدی الهالل بود 
و خستگی شــدیدی را احساس می کند. به نوشته سایت »اخبار۲۴« 
ریاض در کنار گومیس دو مدافع و هافبک ملی پوش الهالل نیز نیمکت 
 نشــین خواهند شد تا این تیم با سه تغییر مقابل رقیب ایرانی خود به 

میدان برود.
کاروان الهالل در حالی تا ساعاتی دیگر از ریاض وارد ابوظبی می شود 
که برخالف سفرهای قبلی، مامیچ تصمیم گرفت یک روز دیرتر ریاض 
را ترک و استراحت بیشتری برای بازیکنان در نظر بگیرد. بنا به ادعای 
منابع آگاه الهالل بعد از بازی با استقالل ایران برای رویارویی با التعاون 
در جام حذفی نیز با تغییرات زیادی در ترکیب خود روبرو می شــود تا 
به این ترتیب قوای خود را برای مبارزه در ســه جام داخلی و خارجی 

تقسیم کند.
C جدول گروه*

۱- الهالل عربستان 6 امتیاز
۲- الدحیل قطر ۴ امتیاز

۳- استقالل ایران ۴ امتیاز
۴- العین امارات ۲ امتیاز.

* شــخصًا اعتقاد دارم قهرمان لیگ از بین 
در  که  می شود  انتخاب  پرسپولیس  و  استقالل 
این بین شانس پرسپولیس می تواند بیشتر هم 

باشد
* پرســپولیس هم تیم خوبی است هم تجربه 
را  کامل آن  مدیریت  و  این شرایط  در  بودن 

بهتر از هر تیم دیگری دارد
مدافع ســابق استقاللی ها شــانس این تیم 
را بــرای قهرمانی خیلی زیاد مــی داند گرچه 
اعتقاد دارد رقیب ســنتی آنها نیز از شــانس و 
 تجربه خوبی در راه تکــرار قهرمانی برخوردار 

است.

کــورس قهرمانی در لیگ هجدهــم این روزها 
حسابی داغ شده اســت. مدعیان هر روزی که 
به پایان فصل نزدیک می شود با جدیت بیشتر 
در پی رســیدن به جام قهرمانی هستند. مربع 
قهرمانی میان تیم های پرســپولیس، استقالل، 
ســپاهان و تراکتورسازی باعث شده تا کورس 
قهرمانی داغ تر از همیشه پیش برود تا روزهای 
پایانی پیش رو با حساســیت بیشتری برگزار 

شود.
پیرامون  استقالل  مدافع ســابق  قربانی  پیروز 
شــرایط این روزهای لیگ برتر گفت: »جذابیت 
حاکم بر لیگ فوق العاده باال اســت. خیلی وقت 

بود شاهد چنین رقابت نزدیکی در راه قهرمانی 
همین طور بقا در لیــگ نبودیم و این می تواند 
پیامدهای خوبی برای فوتبال باشــگاهی ایران 

داشته باشد«.
او ادامه داد: »شــخصاً اعتقاد دارم قهرمان لیگ 
از بین اســتقالل و پرسپولیس انتخاب می شود 
که در این بین شانس پرســپولیس می تواند 
بیشتر هم باشــد البته به این شرط که شفر و 
شاگردانش از لحظات برای قهرمانی بهره ببرند 
نه این که به لحظه لحظه فرصت های خود لگد 

بزنند«.
بازیکن سابق آبی های پایتخت که خود سابقه 

قهرمانی در لیگ را دارد، تصریح کرد: »از آن جا 
شانس استقالل را برای قهرمانی بیشتر می دانم 
که سه مدعی دیگر بازی های مستقیم زیادی با 
هم در هفته های باقی مانده دارند و این بهترین 
فرصت برای استقالل است تا فرار بزرگ در راه 

قهرمانی را آغاز کند«.
قربانی در پایان گفت: »امیدوارم جام امسال در 
تهران بماند و توســط استقالل باالی سر برود 
گرچه نباید از پرسپولیس هم غافل شد چون هم 
تیم خوبی دارد هم تجربه بودن در این شرایط 
و مدیریت کامــل آن را بهتر از هر تیم دیگری 

دارد«.

قربانی:

امیدوارم جام در تهران 
بماند و توسط استقالل 

باالی سر برود گرچه نباید 
از پرسپولیس هم غافل 

شد

رئیس آکادمی باشــگاه استقالل گفت: آنهایی که ناهار 
می دهند و قلیان می کشــند و بــا بازیکن به قهوه خانه 
می روند را نمی توانم تحمل کنم. این آقایان اگر قهرمان 
لیگ ایــران که هیچ، قهرمانی اللیگا هــم بیاورند، نزد 
من ارزشــی ندارد. محمد مؤمنی در خصوص تغییراتی 
که در جمع اعضای کادر فنی تیم های آکادمی استقالل 
صورت گرفته اســت، گفت: ما چند روز پیش اعضای 
کادرفنی تیم های پایه را معرفــی کردیم و در این بین 
رضا حسن زاده به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب شده 
که او آقایان علی تیموری و حســین صدرمحمدی را به 
عنوان کمک های خود انتخاب کرده است. محمد نوازی 
سرمربی جوانان نیز آقایان نیک سیرت و عمران زاده را 
به عنوان دستیاران خود معرفی کرده و در تیم نوجوانان 
نیز علیرضا اکبرپور ســرمربی و او نیز نوید فریدی را تا 
االن به عنوان دستیار انتخاب کردند. همچنین سیدداود 
حســینی سرمربی تیم نوجوانان اســتقالل شده که او 
شخصی به نام مسافری را به عنوان مربی و دستیار خود 

معرفی کرده است. 
رئیس آکادمی اســتقالل در ادامه تأکید کرد: البته این 
انتخاب هــا انتقاداتی را هم در پی داشــته که چرا این 
نفرات انتخاب شــدند، اما فلسفه ما این است کسانی 
که قبالً در اســتقالل بازی کردنــد و تجربه بین المللی 
دارند، افرادی را در تیم های پایه به عنوان دستیار داشته 
باشــند که تخصص کار در پایه ها را دارند. با این ایده 
شرایط جدیدی در آکادمی اتفاق خواهد افتاد و مطمئناً 

روند آکادمی به شکلی جدید دنبال خواهد شد. مؤمنی در 
خصوص انتقاداتی که در فضای مجازی به انتخاب های 
مربیان آکادمی صورت گرفته است و اینکه چرا شخصی 
مثل محمد فدایی که تیم امید استقالل را قهرمان کرده 
از این باشگاه جدا شده است، گفت:  در فضای مجازی 
حرف زیاد می زنند، من چهار مــاه با این تیم بوده ام و 
نمی شــود یک تیم اصالً روش و تاکتیک نداشته باشد، 
من مدرس هســتم و می بینم وقتی تیم به بن بســت 

می خورد دچار مشــکل می شــود، فقط خالقیت فردی 
بازیکنان باعث نتیجه گرفتن می شــد و من احساس 

می کردم با تیم چیزی برای ارائه نداشت. 
وی افــزود: از طرف دیگر ما در اکثــر بازی ها اخالق را 
می باختیم و بداخالقی بزرگترین مشــکل ما در ســال 
گذشــته بود، نمونه اش بازی اســتقالل و مقاومت که 
آن همه مشــکالت به وجود آمد و بــا وجود اینکه داور 
در آن بازی اشــتباه کرد، ولی اتفاقاتــی در کنار خط 

رخ داد که عجیب بود، قرار نیســت بــا هوچی گری و 
لمپنزیم عده ای در اســتقالل کار کنند. مؤمنی در ادامه 
این گفت وگو تصریح کرد: برخــی از انتقادات نه تنها 
سازنده نیست، بلکه تخریبی بوده و برای خراب کردن 
مربیان جدید آکادمی اســتقالل مطرح می شود. افرادی 
باید در اســتقالل کار کنند که اخالق مدار باشــند، نه 
 اینکــه بازیکنان را به ناهار دعــوت کنند و با هم قلیان 

بکشند.

وی در پاســخ به این ســؤال که آیا منظورش فدایی 
ســرمربی استقالل اســت، گفت: من اســم از کسی 
نمی برم، ولی آنهایی که ناهار می دهند و قلیان می کشند 
و با بازیکن به قهوه خانــه می روند را نمی توانم تحمل 
کنــم. این آقایان اگــر قهرمان لیگ ایــران که هیچ، 
قهرمانی اللیــگا هم بیاورند، نزد من ارزشــی ندارند. 
من اگــر می گویم بازیکنان تعیین کننــده بودند، حرف 
اشــتباهی نمی زنم و حاال دوستان رفته اند و  نتایج آنها 
را هم خواهید دید. وی در پاســخ به این سؤال که آیا 
اتفاقاتی که اشاره کرد سال گذشته در آکادمی باشگاه 
 اســتقالل رخ داده اســت گفت: بله این مسائل اتفاق 

افتاده است!
وی با بیان اینکه صحبت هایش را به صورت کلی مطرح 
می کند، گفت: سازندگی مهمترین اصل برای ما است و 
ما نباید از نظر فرهنگی فضای فوتبال را آلوده کنیم، کما 
اینکه اگر اصول حرفه ای را رعایت کنیم به نتایج مطلوب 
برســیم. مثالً حاال که بحث سرمربی فصل گذشته تیم 
امید آقای فدایی صورت گرفته، باید بگویم که این خیلی 
مسئله کوچکی است که او بازیکنان فصل قبل را با خود 
ببرد و به تیم های دیگر بگوید اگر من را سرمربی کنید 
با خودم بازیکن می آورم، این یک بدعت غلط اســت و 
در مکتب اســتقالل جایی ندارد. اینکه گفته شود سال 
گذشته فدایی قهرمان شده درست است، اما استقالل 
شــخصیت دارد و قرار نیســت با هر شرایطی در این 

باشگاه حضور داشته باشند. 

مؤمنی، رئیس آکادمی باشگاه استقالل:

 مربی که با بازیکنان به قهوه خانه برود را حتی با قهرمانی اللیگا هم نمی خواهم!
* ما در اکثر بازی ها اخالق را 

می باختیم و بداخالقی بزرگ ترین 
مشکل ما در سال گذشته بود

* این که آقای فدایی بازیکنان فصل 
قبل را با خود ببرد و به تیم های دیگر 

بگوید اگر من را سرمربی کنید با 
خودم بازیکن می آورم، یک بدعت 

غلط است و در مکتب استقالل جایی 
ندارد


